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Memo 

Aan: Algemeen Bestuur 

Van: Dagelijks bestuur 

Onderwerp: Uitgebrachte zienswijze met betrekking tot BsGW-be-

groting 2021 en meerjarenraming 2021-2025  

I.a.a.:  

Datum: 1 juli 2020, geactualiseerd t/m 1 juli 2020 

 

 

Zowel de ontwerpbegroting 2021 als de ontwerp-meerjarenraming 2021-2025 zijn behandeld en in con-

cept vastgesteld in de DB-vergadering van 13 februari 2020. Op grond van de bepalingen van de ge-

meenschappelijke regeling is de ontwerp-(meerjaren)begroting 2021 door het Dagelijks Bestuur van 

BsGW voorgelegd aan het Algemene Bestuur van het Waterschap Limburg en de raden van de gemeen-

ten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-

Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en 

Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, 

Voerendaal en Weert, voor het mogelijk uitbrengen van een zienswijze. 

 

BsGW start haar planning- & control cyclus met een kadernota. In deze nota worden ontwikkelingen weer-

gegeven die van invloed zijn op de uitvoeringsorganisatie. Dit kunnen wettelijk voorgeschreven ontwikke-

lingen zijn, ontwikkelingen waarop BsGW moet inspelen of ontwikkelingen waarop BsGW kan inspelen. Het 

wel of niet inspelen op bepaalde ontwikkelingen is een bestuurlijke keuze, waarbij tevens de prioriteitstel-

ling aan de orde komt. De gevolgen van deze ontwikkelingen en gemaakte keuzes dienen als basis voor 

de uitwerking van de begroting en meerjarenraming.  

 

Op 1 juli 2020 zijn de laatste in deze memo verwerkte zienswijzen ontvangen. De ontvangen zienswijzen 

zijn als afzonderlijke bijlagen bijgevoegd. Indien een deelnemer ambtelijk heeft gereageerd, wordt dit 

aangegeven als zijnde een voorlopige zienswijze.  
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1. Gemeente Beek  

Op 1-7-2020 is een ambtelijke reactie ontvangen waarin is vermeld dat de gemeente Beek geen 

zienswijze indient op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2025.  

 

De gemeente Beek vraagt zich wel af welke financiële gevolgen het besluit ten aanzien van de verre-

kening tussen het Waterschap Limburg met de gemeenten heeft voor de jaren 2021 en verder. 

 

Reactie BsGW:  

Herijking kostenverdeelmethode 

Wij verwijzen u hierbij naar het bestuursvoorstel ‘Weerstandsvermogen 2020’ (AB 25 juni 2020) 

waarin een (volledige) herijking van de huidige kostenverdeelmethode wordt voorgesteld.  

 

In dit voorstel staan 3 items waarover aan het AB besluitvorming wordt gevraagd, namelijk instem-

men met: 

1. Een nieuwe wijze van kostenverdeling per 2020 op basis van scenario 5 als oplossingsrichting voor 

de al jaren lopende discussie met Waterschap Limburg inzake de verrekening van de proceskosten-

vergoeding in de huidige kostenverdeelmethode, waarbij niets vanuit het verleden alsnog verrekend 

of gecompenseerd wordt; 

2. Het verrekenen van de uit deze gewijzigde kostenverdeling voortvloeiende bijdragen 2020. 

Hiervoor wordt de meevaller van de beheerskosten GDI en het surplus van de incidentele aanvulling 

van het weerstandsvermogen ingezet, waarna het restantbedrag bij de afzonderlijke deelnemers in 

rekening wordt gebracht; 

3. Het herijken van de huidige kostenverdeelmethode, waarvoor de directeur BsGW, gezien de com-

plexiteit, als eerste stap een voorstel zal doen voor wat betreft de kaders, het proces en tijdlijn.  

 

In het AB van 25 juni 2020 is ingestemd met alle bovengenoemde onderdelen. Dit betekent dat vanaf 

2020 en verdere jaren deze nieuwe kostenverdeling gaat gelden. Voor het jaar 2020 zullen derhalve 

de meevaller van de beheerskosten GDI en het surplus van de incidentele aanvulling van het weer-

standsvermogen worden verrekend met de uit de gewijzigde kostenverdeling voortvloeiende bijdra-

gen bij onderdeel 1. Voor de toekomst zal de volledige kostenverdeelmethode worden herijkt. Tot die 

tijd blijft de oplossing onder 1 gehandhaafd.  

 

Indicatie financiële gevolgen 2021 en verder: 

Om een indicatie te krijgen wat de oplossingsrichting onder besluit 1 in financiële zin per gemeente 

betekent voor de jaren 2021 en verder, zijn de gewijzigde bijdragen 2020 zoals vermeld in de tabel 

in voornoemd bestuursvoorstel, en deze te indexeren met 2%.  

Indien het bestuur 25 juni 2020 instemt met deze nieuwe wijze van kostenverdeling, zal voor de be-

stuursvergadering van oktober een voorstel worden ingediend met betrekking tot de wijziging van de 

bijdragen van de deelnemers voor de jaren 2021 en verder. 

 

Gezien de P&C-cyclus zal een nieuwe kostenverdeelmethode op z’n vroegst in de begroting 2023 toe-

gepast kunnen worden. Immers de kadernota ten aanzien van de begroting 2022 start al in septem-

ber 2020 en wordt vastgesteld in december 2020. 
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2. Gemeente Beekdaelen 

Het concept raadsvoorstel zal op 7 juli in de raadsvergadering worden behandeld. Dit voorstel houdt 

in dat een positieve zienswijze wordt uitgebracht op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 

2021-2025.  

 

3. Gemeente Beesel 

De gemeenteraad dient de volgende zienswijze in met de onderstaande opmerkingen: 

1. Wij stellen voor om het budget voor de proceskosten gelijk te houden aan de gerealiseerde 

kosten over 2019, zijnde € 1,5 miljoen; 

2. Wij stellen voor dat BsGW aan de voorkant meer investeert ten behoeve van een juiste WOZ-

waardebepaling, waarmee proceskosten voorkomen kunnen worden. 

 

Reactie BsGW:  

Begrotingscyclus 2021 en Resultaat 2019 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel Begrotingscyclus 2021 en Resultaat 2019 en 

Proceskosten 2019 en verder. 

 

Investeringen aan de voorkant inzake waardebepaling in relatie tot proceskosten 

Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) is er een verplichting om woningen te waarderen op ba-

sis van gebruiksoppervlakte. Voor deze omvangrijke transitie is BsGW gevraagd de regie op zich te 

nemen en is hiertoe ook besloten in het Algemeen bestuur van 13 december 2018.  

Of deze nieuwe methodiek van waardebepaling ook uiteindelijk leidt tot minder proceskosten zal 

moeten blijken.  

Immers het aantal bezwaren en de daaruit eventuele voortvloeiende proceskosten is niet alleen af-

hankelijk van de kwaliteitsslag. 

In het kader van het door minister Dekker in juli 2019 toegezegde onderzoek, met als doel scherp te 

krijgen in hoeverre no-cure-no-pay bedrijven juridische procedures bij onder andere WOZ-beschik-

kingen in te zetten als verdienmodel voor de verkrijging van proceskostenvergoedingen, heeft het 

WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) twaalf casestudies opgezet bij ge-

meenten en belastingsamenwerkingen, waaronder de BsGW. Dit onderzoek loopt nog en de verwach-

ting is dat dit voor de zomervakantie 2020 afgerond is. Op basis van de uitkomsten van dit onder 

zoek wordt vervolgens bekeken welke oplossingen er voor deze problematiek zijn.  

 

 

4. Gemeente Bergen  

De raad heeft op 2 juni 2020 de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 

2021-2025 vastgesteld, en heeft de volgende vragen en opmerkingen: 

 

1. De begrote netto kosten bedragen in 2021 € 19,5 miljoen. Deze stijgen daarmee met € 0,57 mil-

joen ten opzichte van 2020. 

In welke mate is in de begroting 2021 rekening gehouden met de positieve effecten van de jaarreke-

ning 2019? 

In 2019 bedragen de (proces)kosten voor bezwaar en beroep € 1,5 miljoen. In de begroting 2021 is 

nog gerekend met ruim € 2 miljoen. Moet de raming worden bijgesteld n.a.v. de resultaten 2019? 
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In de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat de kosten die waren geraamd voor de GDI-voorzienin-

gen niet volledig gerealiseerd zijn. Voor 2021 en verder is wel structureel rekening gehouden met ho-

gere kosten. Zou dit bedrag in de begroting niet moeten worden bijgesteld? 

Er is vanaf 2020 ook een post onvoorzien van € 300.000, - opgenomen wat er voor pleit dat de an-

dere kosten zo realistisch mogelijk moeten worden ingeschat. 

 

Reactie BsGW:  

Begrotingscyclus 2021 en Resultaat 2019 

De kaders voor de (ontwerp)begroting 2021 worden eind 2019 opgesteld, de ontwerpbegroting wordt 

voor 1 maart behandeld door het Dagelijks Bestuur en uiterlijk 1 maart verzonden naar de deelne-

mers. Op dat moment is het (definitieve) resultaat van 2019 nog niet bekend. Met name de proces-

kostenvergoedingen zijn dan nog niet volledig in beeld.  

In de (ontwerp-)begroting 2021 is dan ook geen rekening gehouden met het (positieve) resultaat (en 

onderliggende componenten van de begroting) van 2019.  

 

Proceskosten 2019 en verder 

Daarnaast laten de het aantal ingediende (WOZ-)bezwaren – zeker de via de WOZ-bureaus inge-

diende bezwaren – en de daaruit voortvloeiende proceskosten al jaren een stijgende lijn zien. Het is 

maar zeer de vraag of de lagere proceskosten 2019 een trendbreuk laten zien of een incidentele da-

ling. 

 

Beheerskosten GDI 

De communicatie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het al dan 

niet mogen declareren van het gemeentelijke deel van de GDI-kosten, is de afgelopen jaren (ruim) 

later dan de hierboven genoemde begrotingsprocedure van BsGW. Eind februari 2020 was wel be-

kend dat - net als in 2018 en 2019 - de gemeenten voor 2020 en 2021 geen facturen voor MijnOver-

heid en DigiD zullen ontvangen en de financiering hiervoor verloopt via het gemeentefonds, in af-

wachting van de evaluatie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). BsGW mag het gemeente-

lijke deel declareren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afrekening 

over 2019 is nog niet ontvangen en zal in de loop van 2020 bekend zijn. Ook de afrekeningen voor 

de jaren 2020 en 2021 zullen pas in het kalenderjaar erop volgend worden ontvangen. Uit hoofde van 

het voorzichtigheidsprincipe is in de ontwerpbegroting 2021 derhalve het begrote bedrag van 2020 

aangehouden en geïndexeerd.  

Mocht blijken dat de gemeentelijke deelnemers te veel hebben bijgedragen in deze kosten, dan kan 

het hierop betrekking hebbende deel van de bijdrage terugvloeien naar de gemeentelijke deelnemers, 

zoals in 2018. Dit zal worden voorgelegd aan het bestuur in juni 2022, bij de behandeling van de 

jaarrekening 2021. Voor 2019 zie het bestuursvoorstel weerstandsvermogen 2020 (AB 25 juni 2020). 
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2. Er zijn twee ontwikkelingen waarover het bestuur (uiteindelijk/op den duur) een besluit dient te 

nemen ten behoeve van de begroting BsGW. 

1. Doorbelasting proceskosten 

Zou de discussie niet ook moeten gaan over de kostenverdeling in het algemeen en niet alleen over 

de proceskosten. Zijn de aantallen waarop de verdeelsleutels zijn gebaseerd (grotendeels 2012) nog 

realistisch? 

De vraag hierbij is ook in hoeverre de arbeidsintensieve “exoten’ op de juiste/eerlijke wijze zijn ver-

deeld in de huidige kostenverdeling. 

2. Uniforme (samenhangende) objectenregistratie 

In financiële zin is met deze ontwikkeling nog geen rekening gehouden in het meerjarenperspectief. 

 

Reactie BsGW:  

Herijking kostenverdeelmethode 

Wij verwijzen u hierbij naar het bestuursvoorstel ‘Weerstandsvermogen 2020’ (AB 25 juni 2020) 

waarin een (volledige) herijking van de huidige kostenverdeelmethode wordt voorgesteld.  

 

Uniforme (samenhangende) objectenregistratie (SOR) 

Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2025 (eind 2019) kon hiermee in finan-

ciële zin nog geen rekening gehouden worden. BsGW is momenteel in de fase dat zij in gesprek is 

met de gemeentelijke deelnemers, gegevenshuizen, Waarderingskamer en VNG hoe men de be-

staande registraties in samenhang zou kunnen door ontwikkelen tot een integrale objectenregistratie. 

 

BsGW had in het tweede kwartaal een symposium over de invoering en impact van de samenhan-

gende objectenregistratie voor bestuurders en ambtenaren georganiseerd. In verband met de co-

rona-crises is deze verzet naar september 2020.  

 

Op dit moment is nog niet inzichtelijk hoe dit wordt vormgegeven, laat staan hoe hoog de financiële 

impact is van deze ontwikkeling en hoe de kosten verrekend zullen gaan worden. Zodra hier meer 

zicht op is, wordt een voorstel hiervoor opgesteld. 

 

3. In de begroting 2021 zijn 2 majeure projecten die niet financieel in de begroting zijn verwerkt 

maar waarvoor een ‘eigen’ traject geldt. Dat betreft het ondernemingsplan 2018-2020 en het 

waarderen op gebruiksoppervlakte. 

Met betrekking tot het ondernemingsplan is indertijd aangegeven dat de meest gunstige variant 

ertoe zou leiden dat vanaf 2021 voordelen worden gerealiseerd waardoor in 2025 de kosten van 

€ 4 miljoen zijn terugverdiend. In het minst gunstige scenario zouden de voordelen pas ontstaan 

vanaf 2025 en in 2029 zou dan de € 4 miljoen zijn terugverdiend. Gezien deze begroting en 

meerjarenraming gaan we er van uit dat het meest gunstige scenario in elk geval niet gereali-

seerd gaat worden. 

Zijn er risico’s dat ook het minst gunstige scenario niet gerealiseerd wordt en daarmee de dek-

king van de € 4 miljoen in gevaar komt? 

 

Reactie BsGW:  

Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) 
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Voor de dekking van de investering ten aanzien van het Ondernemings- en ontwikkelplan zijn be-

stuurlijke afspraken gemaakt (AB 14-12-2017): BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstel-

lende formatiereductie van 20 fte. Hierbij zijn twee varianten uitgewerkt, waarbij de terugverdientijd 

van de investering maximaal is gesteld op eind 2025 dan wel eind 2027. 

 

Vanaf 2026 dan wel 2028 wordt de kostenreductie geëffectueerd in lagere bijdragen voor de deelne-

mers. Vandaar dat dit in de (meerjaren)begroting 2021-2025 nog niet financieel zichtbaar is: pas 

wanneer door de formatiereductie de investering van € 4 miljoen is terugverdiend, zullen de perso-

nele lasten van BsGW, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, dalen met € 1,3 miljoen per 

jaar.  

 

Vooralsnog zijn er geen signalen dat deze scenario’s niet gerealiseerd kunnen worden. Nu het OOP 

ten einde loopt, worden de contouren van de meerjarige effecten steeds meer inzichtelijk. In de loop 

van 2020 zal BsGW een doorkijk maken en meer specifiek aan kunnen geven welk scenario gevolgd 

wordt. Dit zal met het bestuur van BsGW gedeeld worden. 

 

4. Weerstandsvermogen: in de berekening van het weerstandsvermogen is rekening gehouden met 

een tekort over 2019 van € 550.000, -. Dat blijkt inmiddels een overschot te zijn van € 13.000, -, 

dus er is een feitelijk weerstandsvermogen van ruim € 1,75 miljoen. 

Op basis van de risico-inventarisatie die in de begroting opgenomen (bijlage 9) is het bedrag van 

€ 1.190.000 aan weerstandsvermogen gebaseerd. Die risico-inventarisatie bevat enkele posten 

waarvan het de vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begro-

ting. Deze post zou anders in elk geval als structurele dekking voor de risico’s moeten worden 

opgenomen zodat het benodigde weerstandsvermogen lager is. 

De posten die feitelijk al jaarlijks zijn afgedekt door de post onvoorzien zijn: 

– Risico Overschrijding begroting (5) € 200.000, -; 

Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 2020 en de post onvoorzien is al opge-

hoogd (naar € 300.000, -). Waarom zou er in het risicovermogen nog een extra budget moeten 

zijn om overschrijdingen op te vangen als in de begroting zelf ook al de onzekere posten zijn op-

gehoogd en een post onvoorzien is opgenomen? 

- Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (6) € 170.000, -; 

Dit betreft een jaarlijkse raming in de begroting en wordt feitelijk dus ook al bij risico 5 (zie bo-

venstaand) afgedekt. Bovendien geldt ook voor deze post dat in de begroting een post onvoor-

zien is opgenomen die dit risico kan ondervangen. 

 

Daarnaast is een risico opgevoerd waarvan de kosten onderdeel (zouden moeten) zijn van de kosten 

ondernemingsplan 2018. Dat betreft: 

- Risico personele frictiekosten (7): € 480.000, -; 

Nu het plaatsingsproces zo goed als voltooid is, zou er een concrete en realistische inschatting 

mogelijk moeten zijn van de kosten die eventueel voortkomen uit onvrijwillig ontslag. Het zou 

dus niet zo zeer een risico als wel een concrete post op de begroting moeten zijn. Bovendien zou-

den de kosten van outplacement e.d. grotendeels al in het ondernemingsplan moeten zijn opge-

nomen. 

 



 

 

7 

 

 BsGW Belastingsamenwerking 

  Gemeenten en Waterschappen 

 Kerkeveldlaan 2 

 6042 JX Roermond 

 Postbus 1275 

 6040 KG Roermond 

T:  088 84 20 444 

W: www.BsGW.nl 

KvK-nr.: 52426297 

  

  

  

Op basis van de voorgaande opmerkingen m.b.t. de risico-inventarisatie en het feit dat in het weer-

standsvermogen al rekening is gehouden met een tekort van € 550.000, - over 2019 wat niet gereali-

seerd is, lijkt de omvang van het weerstandsvermogen te hoog. Aan de andere kant maakt de hui-

dige onzekere situatie vanwege het corona virus ook dat we moeilijk kunnen inschatten hoe dat het 

resultaat 2020 beïnvloedt. Vanwege die onzekerheid is het wellicht verstandig een extra risico op te 

nemen ‘Effecten Corona-virus’ en daarmee de hogere stand van het weerstandsvermogen te onder-

bouwen. 

 

Reactie BsGW:  

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Tot en met 2019 werden alleen zekere ontwikkelingen in de begroting opgenomen, met als gevolg 

dat (meerdere) tussentijdse begrotingswijzigingen aan de deelnemers moesten worden voorgelegd 

ter zienswijze. Vanaf de meerjarenbegroting 2020 van BsGW zijn daarnaast alle te voorziene ontwik-

kelingen, inclusief de ontwikkelingen waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid 

hebben, opgenomen. Tussentijdse begrotingswijzigingen na het formeel vaststellen van de kadernota 

en (de financiële doorvertaling daarvan in) de begroting van BsGW, worden hiermee voorkomen.  

Mogelijke risico’s waarvan ook het financiële effect nog een mate van onzekerheid hebben, vinden 

hun weerslag via de uitgevoerde risicoanalyse in het weerstandsvermogen.  

De post Onvoorzien is in dit kader opgenomen om de kans op deze tussentijdse begrotingswijziging 

te verlagen. Er kunnen zich gezien de tijdspanne tussen opstellen van de begroting en realisatie, al-

tijd, naast de specifiek genoemde posten, ook op andere posten (dan de proceskostenvergoeding) 

tegenvallers voordoen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet-/regelgeving. Bij positief resul-

taat op de jaarrekening valt het overschot ten gunste van het weerstandsvermogen. Eventueel kan 

het bestuur van BsGW besluiten een eventueel overschot op het weerstandsvermogen terug te laten 

vloeien naar de deelnemers. 

 

Vanaf 2020 zal BsGW de (eventuele) uitgaven op de post onvoorzien aan het bestuur van BsGW rap-

porteren via de bestuursrapportage. 

 

Risico personele frictiekosten weerstandsvermogen 

Ontwikkelkosten en kosten voor vrijwillige en verplichte mobiliteit buiten BsGW zijn in het Onderne-

mings- en Ontwikkelplan (OOP) 2018-2020 gebudgetteerd. Dit betreft incidentele zekere kosten, 

rechtstreeks voortvloeiend uit het plaatsingstraject/OOP. 

 

Vanuit de bedrijfsvoering van BsGW is het structurele risico van onvrijwillige uitstroom ingeschat. 

Deze kosten zijn echter niet opgenomen in de reguliere begroting, omdat nog niet bekend is of en 

wanneer dit risico zich voordoet, ook al is het plaatsingsproces afgerond. Met medewerkers zijn af-

spraken gemaakt en in de nabije toekomst zal blijken of dit al dan niet zal uitmonden in extra kosten. 

Derhalve zijn deze frictiekosten opgenomen in het weerstandsvermogen. 

 

Corona-crisis weerstandsvermogen 

Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting (eind 2019) waren er geen signalen dat er een 

pandemie zou uitbreken. Zodoende kon met dit risico geen rekening worden gehouden.  
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5. Gemeente Brunssum  

De raad heeft op 26 mei 2020 niet ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp meerja-

renraming 2021-2025. 

De reden om niet in te stemmen is dat de raad het niet eens is met het aanhouden van een post on-

voorzien binnen de begroting van BsGW. Voor 2021 wordt een post onvoorzien begroot € 302.000, -

terwijl er in 2018 en 2019 niets is uitgegeven op deze post onvoorzien. De proceskosten zorgen jaar-

lijks voor de grootste overschrijding en deze worden in 2021 geraamd op € 2.040.000, -. 

In de jaarrekening 2019 kwamen de werkelijke proceskosten uit op € 1.500.000, - hetgeen naar me-

ning van de BsGW eenmalig is. Daarnaast is ook het weerstandsvermogen in de begroting 2020 al 

verhoogd. De raming van de proceskosten en het verhogen van het weerstandsvermogen zou vol-

doende moeten zijn waardoor de post onvoorzien in de begroting 2021 van de BsGW kan komen te 

vervallen. 

 

Reactie BsGW:  

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel post onvoorzien en weerstandsvermogen. 

 

6. Gemeente Echt-Susteren 

De gemeenteraad heeft op 4 juni 2020 kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2021 en de ont-

werp-meerjarenbegroting 2021 en 2025 BsGW. Er is geen zienswijze ingediend. 

 

7. Gemeente Eijsden-Margraten 

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2020 besloten niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 

waarbij wordt verzocht om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden: 

a. In kaart te brengen welke exogene (niet-beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kosten-

verhoging; 

b. In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in af-

name van -niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel; 

c. Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing. 

 

Reactie BsGW:  

Factoren kostenverhoging en beleid rondom kostenbeheersing 

In de begroting van 2021 en ontwerp meerjarenbegroting 2021-2025 zijn geen kosten toegevoegd 

anders dan indexering. Dit zijn kostenverhogingen die BsGW niet (volledig) kan beïnvloeden. 

Daarnaast spelen de proceskostenvergoedingen een rol in de kostenverhogingen. 

 

Cafetariamodel 

Zie reactie BsGW, 4. gemeente Bergen, onderdeel Herijking kostenverdeelmethode. 

Afhankelijk van de keuzes van het Bestuur zou het cafetariamodel een van de uit te werken scena-

rio’s kunnen zijn. 

 

Beleid kostenbeheersing 

Een van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is een sobere en doelmatige be-

groting en meerjarenraming. Dit bereikt BsGW onder meer door kostenvoordeel te behalen middels 

inkoop- en aanbestedingstrajecten uit te voeren.  
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Daarnaast voorziet het Ondernemings- en ontwikkelplan in verbetering en continuïteit van de werk-

processen. BsGW committeert zich hierbij aan een taakstellen formatiereductie van 20 fte’s dat uit-

eindelijk resulteert in een bijdrage verlaging van € 1,3 miljoen. Zie ook reactie BsGW, 4. gemeente 

Bergen, onderdeel Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP).  

Zie ook reactie BsGW, 11. gemeente Kerkrade onderdeel Kritisch op uitgaven, kostenbesparingen en 

in bijzonder ontwikkelingen proceskosten en maatregelen. 

 

Daarnaast wordt verzocht voor het volgende p&c proces eerst de Kadernota aan de gemeenteraad te 

sturen alvorens de begroting wordt opgesteld. 

 

Reactie BsGW:  

Kadernota 

De kadernota wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van december en sa-

men met de ontwerpbegroting naar de deelnemers aangeboden vóór 1 maart voor de zienswijze. 

Indien het Bestuur deze procedure wil wijzigen, kan dit bij vaststellen van het vergaderschema in de-

cember. 

 

8. Gemeente Gennep  

De gemeente Gennep onderschrijft het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting 

te maken die dusdanig ‘robuust’ is, dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage 

van de deelnemers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan 

wordt gegeven voor de begroting 2021 roept de onderstaande vragen op: 

 

Doorbelasting proceskosten 

Het uitsluitend kijken naar de proceskosten in de kostenverdeling is niet aanvaardbaar. Als er naar de 

kostenverdeelmethode wordt gekeken, dan moeten alle onderdelen worden bekeken. De vraag is bij-

voorbeeld ook of de aantallen waarop de verdeelsleutels zijn gebaseerd (in het geval van Gennep 

2015, maar in de meeste gevallen al op 2012) nog realistisch zijn. 

 

Reactie BsGW: 

Zie reactie BsGW bij, 4. Gemeente Bergen, onderdeel herijking kostenverdeelmethode 

 

 

Uniforme (samenhangende) objectenregistratie 

De ontwikkeling naar uniforme (samenhangende) objectenregistratie dient in financiële zin mee te 

worden genomen in het meerjarenperspectief. Het is niet reëel om hier geen kosten voor op te ne-

men. 

 

Reactie BsGW: 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel uniforme (samenhangende) objectenregistratie 

(SOR) 

 

Risicoterugverdieneffect ondernemingsplan 
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Op basis van de begroting 2021 is de verwachting dat het terugverdieneffect voor het ondernemings-

plan nog niet in 2021 zal optreden (meest gunstige scenario).  

Er dient een inschatting te worden gemaakt van het risico dat ook het minst gunstige scenario (te-

rugverdieneffect tussen 2025 en 2029) niet gerealiseerd wordt. Hiermee zou de dekking van de € 4 

miljoen in gevaar komen. 

 

Reactie BsGW: 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) 

 

Weerstandsvermogen in relatie tot post onvoorzien, gebaseerd op de risico-inventarisatie 

Gezien het feit dat er naast het hogere weerstandsvermogen met ingang van 2020 ook sprake is van 

een post onvoorzien van € 300.000, - zijn wij van mening dat het positieve resultaat met betrekking 

tot de proceskosten en GDI zou moeten vrijvallen. 

Daarnaast zijn in het weerstandsvermogen posten opgenomen die feitelijk al zijn afgedekt door de 

post onvoorzien of in de financiering van het ondernemingsplan. Te weten: risico overschrijding be-

groting (€ 200.000, -), ambitieuze raming invorderingskosten (€ 170.000, -) en risico frictie perso-

neelskosten (€ 480.000, -). Hierdoor lijkt de omvang van het weerstandsvermogen te hoog. 

 

Reactie BsGW:  

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel risico personele frictiekosten weerstandsver-

mogen 

 

9. Gemeente Gulpen-Wittem 

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 mei 2020: 

- Ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2025; 

- Ingestemd geen zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 en de ont-

werp-meerjarenbegroting 2021-2025; 

- Een algemene zienswijze vastgesteld om de (financiële) effecten van de corona-crisis en specifiek 

voor de gemeente Gulpen-Wittem in beeld te brengen voor 2020 en de periode 2021-2024 en dit 

overzicht in de vorm van een begrotingswijziging aan te bieden; 

- Ingestemd om het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen te informeren op basis van de 

zienswijzen afgegeven door de raad. 

 

Reactie BsGW: 

BsGW heeft op verzoek van de deelnemers eind mei de (financiële) effecten van de corona-crisis, 

voor zover dit nu al mogelijk was, voor de belastingopbrengsten van de deelnemers en haar eigen 

bedrijfshuishouding ingeschat. 

 

Voorts zal BsGW via de reguliere P&C-cyclus in de uitvoeringsrapportage en bestuursrapportage de 

deelnemers op de hoogte houden over de financiële gevolgen van corona. Zowel voor wat betreft de 

eigen begroting van BsGW als de belastingopbrengsten van de deelnemers. 
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Indien de huidige begroting en het weerstandsvermogen hiervoor niet afdoende blijken te zijn, zal 

hiervoor een begrotingswijziging. Voor wat betreft de financiële gevolgen voor de belastingopbreng-

sten deelnemers, zal indien nodig een prognosewijziging worden ingediend.  

 

10. Gemeente Heerlen 

Op 28 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorliggende ontwerpbegroting 2021 en 

meerjarenbegroting 2021-2025 van de BsGW, met dien verstande niet akkoord te gaan met de post 

onvoorzien. 

 

De post onvoorzien is t.o.v. de begroting 2020 geïndexeerd naar een bedrag van € 302.000, -. Reeds 

in de zienswijze van de begroting 2020 hebben we aangegeven de onderbouwing voor de verhoging 

van de post onvoorzien destijds van € 70.000, - naar € 300.000, - onvoldoende te vinden en niet in 

te stemmen. Het grootste financiële risico op dit moment bij de BsGW zijn de proceskosten waarvan 

de aanwezige risico’s reeds in de begroting van de proceskosten zelf zijn opgenomen. Het is dus niet 

reëel om ook nog een post onvoorzien op te nemen. 

Ook zijn middels deze weg de eventuele onvoorziene uitgaven achteraf niet meer inzichtelijk voor de 

deelnemende gemeentes en heeft de organisatie een weerstandsvermogen om eventuele negatieve 

ontwikkelingen op te vangen. 

 

Reactie BsGW:  

Zie reactie bij 4. gemeente Bergen, onderdeel Post onvoorzien en weerstandsvermogen. 

 

11. Gemeente Kerkrade 

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad een aantal opmerkingen die zij onder de aandacht wil bren-

gen: 

1. De raad verzoekt BsGW het uitgangspunt te hanteren dat eventueel meer dan benodigde bijdra-

gen door de deelnemers bij resultaatbepaling terugvloeien naar de deelnemers. Het eigen ver-

mogen dient ten hoogste het benodigde weerstandsvermogen te zijn. 

2. Wij vragen u kritisch te blijven op de uitgaven en inzake de proceskosten betrokken te blijven en 

proactief initiatief te (blijven) nemen, ook in landelijke gremia (Waarderingskamer, VNG, ministe-

rie).  Ook kunnen en moeten stappen worden gezet in de communicatie naar de burger en de al-

gehele verbetering van uw organisatie in lijn met uw ontwikkelplan en de harmonisatie van de 

belastingheffing met als resultaat o.a. een realisatie van de beoogde kostenbesparingen. 

3. De raad ziet graag dat BsGW een grotere rol gaat spelen aangaande vroegsignalering van schul-

den en het voorkomen van armoede. 

 

Reactie BsGW: 

Resultaatbepaling en hoogte weerstandsvermogen 

Uitgangspunt bij de resultaatbepaling is dat het resultaat van BsGW ten gunste of ten laste komt van 

het weerstandsvermogen. Het bestuur van BsGW kan daarna bepalen het weerstandsvermogen aan 

te vullen (bij negatief resultaat), terug te laten vloeien (bij positief resultaat waardoor weerstands-

vermogen hoger is dan berekend) of anderszins. 

Zie het AB-voorstel ‘Weerstandsvermogen 2020’ van 25 juni 2020. 
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Kritisch op uitgaven, kostenbesparingen en in bijzonder ontwikkelingen proceskosten en 

maatregelen 

BsGW blijft kritisch op haar uitgaven. Voor wat betreft alle ontwikkelingen, lopende en nog te starten 

projecten en trajecten blijven wij u informeren via de reguliere planning- en controlcyclus zoals de 

bestuursrapportage en separate bestuursvoorstellen en memo’s. 

 

Zie ook reactie BsGW bij 12. Gemeente Landgraaf, onderdeel ontwikkeling proceskosten 

 

Vroegsignalering 

BsGW zal op uw verzoek een grotere rol spelen aangaande de vroegsignalering van schulden en het 

voorkomen van armoede. Inmiddels is contact opgenomen met uw gemeente. 

 

12. Gemeente Landgraaf 

De gemeenteraad van Landgraaf kan niet instemmen met de ontwerpbegroting 2021-2025 en wel om 

de volgende redenen: 

- Voor het tweede achtereenvolgende jaar constateren wij dat de ontwerpbegroting niet de reële 

onderbouwing heeft die wij graag als raad willen zien. In de ontwerpbegroting staan een aantal 

posten waarvan de financiële effecten een bepaalde mate van onzekerheid hebben, waardoor de 

begroting als redelijk transparant betiteld kan worden. Er ontbreekt een goede motivatie voor de 

hoge budgetten op de posten onvoorzien en proceskosten. De realisatiecijfers uit 2018 en 2019 

laten een beeld zien dat er geen aanleiding is om deze budgetten zo hoog op te ramen. 

- In de risicoanalyse (bijlage 9 en paragraaf 3.5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is een 

tweetal risico’s opgevoerd die net als verleden jaar discutabel zijn. Het rest-risico van de over-

schrijding van de begroting wordt gekwantificeerd op € 200.000, -. Tegen het licht gezien dat er 

in 2018 en 2019 geen onvoorziene kosten zijn geweest, en het budget van de post onvoorzien 

opgehoogd is van € 300.000, - naar € 302.000, - is het naar de mening van de gemeenteraad 

niet nodig om dit risico in deze mate op te nemen. 

- Het rest-risico hogere frictiekosten is bepaald op € 480.000, -. Het betreft kosten die opkomen 

als gevolg van kwantitatief/kwalitatief niet aansluiten van het personeelsbestand, als gevolg van 

gewijzigde eisen. Wij verwachten dat het ondernemings- en ontwikkelplan de oplossing biedt 

voor dit risico. 

- Indien de uitputting op de budgetten proceskosten en onvoorzien gedurende het jaar hiertoe 

aanleiding geeft, dan in lijn met de over de begroting 2020 afgegeven zienswijzen, de begroting 

2021-2025 aan te passen en de overschotten terug te betalen aan de gemeenten; 

- De proceskosten zijn bij BsGW in de periode 2015 tot en met 2018 verdrievoudigd terwijl de lan-

delijke toename 30% is. Graag wil de gemeenteraad een onderbouwde verklaring van deze afwij-

king. 

De gemeenteraad verzoekt BsGW dringend de begroting op de eerste twee genoemde punten aan te 

passen en de aangepaste begroting aan hem toe te zenden. Bij het derde punt verzoekt de gemeen-

teraad te worden geïnformeerd over het tijdsbestek waarbinnen de onderbouwde verklaring aange-

reikt wordt. 
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Reactie BsGW:  

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel post onvoorzien en weerstandsvermogen 

 

Risico personele frictiekosten weerstandsvermogen 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel risico personele frictiekosten weerstandsver-

mogen 

 

Resultaatbepaling en hoogte weerstandsvermogen 

Zie reactie bij 11. Gemeente Kerkrade, onderdeel resultaatbepaling en hoogte weerstandsvermogen 

 

Ontwikkeling proceskosten 

Naast de vaste paragraaf in de bestuursrapportage met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal 

(WOZ-)bezwaren en de daaruit voortvloeiende proceskosten, zal BsGW een separate memo opstellen 

inzake de ontwikkeling van de bezwaren, de proceskosten en andere aan de WOZ gerelateerde kos-

ten. Hierbij zullen de resultaten van de benchmark Waarderingskamer 2019 zullen worden meegeno-

men. BsGW heeft hieraan deelgenomen en de verwachting is dat de uitkomsten hiervan medio juli 

beschikbaar worden gesteld door de Waarderingskamer. 

 

13. Gemeente Leudal 

De raad heeft op 26 mei besloten geen zienswijze in de dienen. 

 

14. Gemeente Maasgouw 

Op 2 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Maasgouw besloten geen zienswijze in te dienen over 

de conceptbegroting 2021 inclusief concept-meerjarenraming 2022-2025. 

 

15. Gemeente Maastricht 

Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten om ten aanzien van de ontwerpbegroting BsGW 

2021 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2025 geen zienswijze in te dienen. 

 

16. Gemeente Meerssen 

De gemeenteraad van Meerssen heeft 19 mei 2020 besloten geen zienswijzen in te dienen (ambte-

lijke mail).  

 

17. Gemeente Nederweert 

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2020 besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en 

meerjarenbegroting 2021-2025 BsGW en geen zienswijze in te dienen. 

 

18. Gemeente Peel en Maas 

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2020 de ontwerpbegroting BsGW 2021 en de ontwerpmeerjaren-

begroting 2021-2025 vastgesteld en de volgende zienswijze ingediend: 

De raad van Peel en Maas heeft bij de begroting een aantal inhoudelijke opmerkingen en aandachts-

punten. Wij onderschrijven het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting te ma-

ken die dusdanig ‘robuust’ is dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage van de 
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deelnemers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan wordt 

gegeven voor de begroting 2021 roept de volgende vragen op. 

 

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag van € 1.190.000 aan weerstandsvermogen is gebaseerd op een risico-inventarisatie die in 

de begroting is opgenomen (bijlage 9). Die risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de 

vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. Als dat niet het 

geval is, dan zou in deze post onvoorzien in elk geval een structurele dekking voor de risico’s moeten 

worden opgenomen zodat het benodigde weerstandsvermogen lager is. 

De posten die feitelijk al jaarlijks zijn afgedekt door de post onvoorzien zijn: 
• Risico Overschrijding begroting (5):    € 200.000;  

Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 2020 en de post onvoorzien is al op-

gehoogd (naar € 300.000). Waarom zou er in het weerstandsvermogen nog een extra budget 

moeten zijn om overschrijdingen op te vangen als in de begroting zelf ook al de onzekere 

posten zijn opgehoogd en een post onvoorzien is opgenomen?  

• Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (6) € 170.000; 

Dit risico betreft een jaarlijkse raming in de begroting en wordt feitelijk dus ook al bij risico 5 

(zie bovenstaand) afgedekt. Bovendien geldt ook voor deze post dat in de begroting een post 

onvoorzien is opgenomen die dit risico kan ondervangen. 

Daarnaast is een risico opgevoerd waarvan de kosten onderdeel (zouden moeten) zijn van de kosten 

ondernemingsplan 2018. Dat betreft: 

• Risico personele frictiekosten (7) :     € 480.000;  

Nu het plaatsingsproces zo goed als voltooid is zou er een concrete en realistische inschatting 

mogelijk moeten zijn van de kosten die eventueel voortkomen uit onvrijwillig ontslag. Het zou 

dus niet zo zeer een risico als wel een concrete post op de begroting moeten zijn. Bovendien 

zouden de kosten van outplacement e.d. grotendeels al in het ondernemingsplan moeten zijn 

opgenomen.   

Op basis van de bovenstaande opmerkingen m.b.t. de risico-inventarisatie en het feit dat in het 

weerstandsvermogen al rekening is gehouden met een tekort van € 550.000 over 2019, wat niet ge-

realiseerd is, lijkt de omvang van het weerstandsvermogen te hoog.  

Aan de andere kant maakt de huidige onzekere situatie vanwege het corona virus ook dat we moeilijk 

kunnen inschatten hoe dat het resultaat 2020 beïnvloedt. Vanwege die onzekerheid is het wellicht 

verstandig een extra risico op te nemen ‘Effecten Corona-virus’ en daarmee de hogere stand van het 

weerstandsvermogen te onderbouwen. 

 

Reactie BsGW:  

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel post onvoorzien en weerstandsvermogen. 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel risico personele frictiekosten weerstandsver-

mogen. 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel corona-crisis weerstandsvermogen. 

 

Positieve ontwikkelingen jaarrekening 2019 meenemen in begroting 2021? 

In 2019 bedragen de (proces)kosten voor bezwaar en beroep € 1,5 miljoen. In de begroting 2021 is 
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nog gerekend met ruim € 2 miljoen. Moet die raming worden bijgesteld n.a.v. de resultaten van 

2019? 

In de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat de kosten die waren geraamd voor de GDI-voorzienin-

gen niet volledig gerealiseerd zijn. Voor 2021 en verder is wel structureel rekening gehouden met ho-

gere kosten. Zou dit bedrag in de begroting niet moeten worden bijgesteld? 

Er is vanaf 2020 ook een post onvoorzien van € 300.000 opgenomen wat er voor pleit dat de andere 

kosten zo realistisch mogelijk moeten worden ingeschat. 

 

Reactie BsGW: 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel begrotingscyclus 2021 en resultaat 2019 en on-

derdeel proceskosten 2019 en verder. 

 

Ondernemingsplan 2018-2020 

In de begroting 2021 zijn 2 majeure projecten die niet financieel in de begroting zijn verwerkt, maar 

waarvoor een ‘eigen’ traject geldt. Dat betreft het ondernemingsplan 2018 – 2020 en het waarderen 

op gebruiksoppervlakte.  

Met betrekking tot het ondernemingsplan is indertijd aangegeven dat de meest gunstige variant ertoe 

zou leiden dat vanaf 2021 voordelen worden gerealiseerd, waardoor in 2025 de kosten van € 4 mil-

joen zijn terugverdiend. In het minst gunstige scenario zouden de voordelen pas ontstaan vanaf 2025 

en in 2029 zou dan de € 4 miljoen zijn terugverdiend. Gezien deze begroting en meerjarenraming 

gaan we er van uit dat het meest gunstige scenario in elk geval niet gerealiseerd gaat worden.  

Zijn er risico’s dat ook het minst gunstige scenario niet gerealiseerd wordt en daarmee de dekking 

van de € 4 miljoen in gevaar komt? 

 

Reactie BsGW: 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP). 

 

Doorbelasting proceskosten  

Zou de discussie niet ook moeten gaan over de kostenverdeling in het algemeen en niet alleen over 

de proceskosten? Zijn de aantallen waarop de verdeelsleutels zijn gebaseerd (grotendeels 2012) nog 

realistisch? 

De vraag hierbij is ook in hoeverre de arbeidsintensieve “exoten” op de juiste/ eerlijke wijze zijn ver-

deeld in de huidige kostenverdeling. 
 

Reactie BsGW: 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel Herijking kostenverdeelmethode. 

 

19. Gemeente Roerdalen 

De gemeenteraad heeft op 28 april 2020 besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en 

meerjarenbegroting 2021-2025 BsGW en geen zienswijze in te dienen (ambtelijke mail). 

 

20. Gemeente Roermond 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2021-

2025, waarbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 
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1. Harmonisatie: In de begroting wordt ‘Harmonisatie’ als een van de zekere ontwikkelingen ge-

noemd, die voor BsGW van strategisch groot belang zijn. Hoewel wij in beginsel zeker positief 

staan tegenover deze ontwikkeling, dringen wij er wel bij u op aan, dat harmonisatie in construc-

tieve samenwerking met de deelnemers moet plaatsvinden, zonder dat hierbij de beleidsvrijheid 

van de deelnemers in het geding komt. 

2. De realisatie van het OOP: wij gaan er nog steeds vanuit dat dit gerealiseerd wordt en dat als ge-

volg hiervan de bijdragen van de deelnemers op termijn zullen dalen. 

3. De gemeenteraad dringt er bij uw bestuur op aan om kostenverhogingen in beginsel binnen uw 

eigen begroting op te lossen. Hierbij verwijzen we u naar de door de gemeenteraad op 4 juli 

2019 aangenomen motie 19M20, die in uw bezit is. 

 

Reactie BsGW: 

Harmonisatie 

BsGW zal in samenwerking met de deelnemers het traject van harmonisatie doorlopen. 

 

Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) 

Zie reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen, onderdeel ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) 

 

Kostenverhogingen opvangen binnen eigen begroting 

BsGW hanteert als uitgangspunt dat kostenverhogingen zoveel als mogelijk binnen de eigen begro-

ting worden opvangen en indien nodig gebruik te maken van het weerstandsvermogen. 

Zie ook reactie BsGW bij 4. Gemeente Bergen post onvoorzien en weerstandsvermogen. 

 

21. Gemeente Simpelveld 

Het concept raadsvoorstel bevat het besluit om een positieve zienswijze uit te brengen. De behande-

ling vindt plaats op 2 juli 2020.  

 

22. Gemeente Sittard-Geleen 

De raad heeft op 11 juni 2020 besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en hierop geen 

zienswijze in te dienen. 

 

23. Gemeente Stein 

De raad heeft op 11 juni 2020 besloten geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de meer-

jarenraming 2021-2025 in te dienen. 

 

24. Gemeente Vaals 

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerpbe-

groting 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2025. 

 

25. Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020 is besloten om geen zienswijze in te dienen. 
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26. Gemeente Venlo 

In de vergadering van 14 april 2020 en naar aanleiding van de raadsconsultatie van 27 mei 2020 is 

besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2025. 

 

27. Gemeente Voerendaal 

Tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerpbe-

groting 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2025. 

 

28. Gemeente Weert 

Besloten is in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en ontwerp-meerjarenbegroting 2021-

2025. In de raadsvergadering van 10 juni 2020 heeft de raad hiermee ingestemd en zijn er geen in-

houdelijke opmerkingen.  

 

29. Waterschap Limburg 

Het Waterschap Limburg stemt in met de ontwerpbegroting 2021 en ontwerp-meerjarenbegroting 

2021-2025 en brengt een positieve zienswijze uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend advies: Begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2025 handhaven. 
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Bijlage: 

1. Ambtelijke reactie d.d. 1 juli 2020 gemeente Beek; 

2. Concept raadsvoorstel d.d. 7 juli 2020 gemeente Beekdaelen; 

3. Getekend raadsvoorstel d.d. 16 juni 2020 gemeente Beesel; 

4. Getekend raadsbesluit d.d. 2 juni 2020 gemeente Bergen; 

5. Getekend raadsbesluit d.d. 26 mei 2020 gemeente Brunssum; 

6. Getekend raadsbesluit d.d. 4 juni 2020 gemeente Echt-Susteren; 

7. Getekende zienswijze d.d. 26 mei 2020 gemeente Eijsden-Margraten; 

8. Getekend raadsbesluit d.d. 25 mei 2020 gemeente Gennep; 

9. Getekend raadsbesluit d.d. 28 mei 2020 gemeente Gulpen-Wittem; 

10. Niet getekend raadsbesluit 28 april 2020 gemeente Heerlen; 

11. Getekend raadsbesluit d.d. 27 mei 2020 gemeente Kerkrade; 

12. Niet getekend raadsbesluit d.d. 28 mei 2020 gemeente Landgraaf; 

13. Getekend raadsbesluit d.d. 26 mei 2020 gemeente Leudal; 

14. Getekend raadsbesluit d.d. 2 juni 2019 gemeente Maasgouw; 

15. Getekend raadsbesluit d.d. 26 mei 2020 gemeente Maastricht; 

16. Getekende zienswijze d.d. 16 juni 2020 gemeente Meerssen; 

17. Getekend raadsbesluit d.d. 26 mei 2020 gemeente Nederweert; 

18. Getekend raadsbesluit d.d. 23 juni 2020 gemeente Peel en Maas; 

19. Getekend raadsbesluit d.d. 29 april 2020 gemeente Roerdalen; 

20. Niet getekend raadsbesluit d.d. 8 juni 2020 gemeente Roermond; 

21. Niet getekend raadsbesluit d.d. 2 juli 2020 gemeente Simpelveld; 

22. Getekend raadsbesluit d.d. 11 juni 2020 gemeente Sittard-Geleen; 

23. Getekend raadsbesluit d.d. 11 juni 2020 gemeente Stein; 

24. Getekend raadsbesluit d.d. 25 mei 2020 gemeente Vaals; 

25. Getekend raadsbesluit d.d. 8 juni 2020 gemeente Valkenburg aan de Geul; 

26. Getekend raadsbesluit d.d. 27 mei 2020 gemeente Venlo; 

27. Getekend raadsbesluit d.d. 4 juni 2020 gemeente Voerendaal; 

28. Getekend raadsbesluit d.d. 10 juni 2020 gemeente Weert; 

29. Niet getekend besluit Algemeen Bestuur d.d. 13 mei 2020 Waterschap Limburg. 
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